
 
Muziek en/of foto’s

Tijdens de afscheidsbijeenkomst is in principe alles 

mogelijk. Van ingetogen en kleinschalig tot uitbundig en 

kleurrijk. Het samenstellen van de afscheidsbijeenkomst 

kunt u samen met de naasten, een voorganger en/of de 

uitvaartverzorger doen. 

Wanneer de muziek is uitgekozen kan deze worden         

aangeleverd via wetransfer of USB-stick. De muziek kan 

ook worden begeleidt met foto’s, dat maakt de dienst 

nog persoonlijker. Uw uitvaartverzorger maakt hier een 

presentatie van zodat dit getoond kan worden tijdens de 

plechtigheid.

Bloemen

De uitvaartverzorger heeft een bloemenboek bij zich 

met voorbeelden van bloemstukken waaruit u kunt

kiezen voor de begrafenis of crematie. Maar natuurlijk 

kunt u ook zelf contact opnemen met een bekende 

bloemist waar u normaal altijd komt. Veel bloemisten 

hebben een sleutel van ons rouwcentrum.

Polissen

Het versturen van de verzekeringspolissen kan best 

tijdrovend zijn. Veel oude polissen zijn overgenomen door 

bestaande verzekerings-maatschappijen. 

De Winter & Rijkeboer kan u hierbij helpen. 

Wij hebben de mogelijkheid te controleren welke polis bij 

welke maatschappij hoort. Het zijn tijdrovende zaken waar 

u in de hectische tijd niet op zit te wachten.

Tot slot

Deze folder is bedoelt om u enigszins op weg te helpen, 

maar er zullen best nog wel vragen zijn.

Bij De Winter & Rijkeboer is een team werkzaam die uw 

vragen kan beantwoorden. 

Wij proberen zoveel mogelijk de zorg weg te nemen waar 

u in deze moeilijke en emotionele tijd niet extra mee 

belast wilt worden. Wij zien het als onze taak om samen 

een zo mooi mogelijk afscheid van uw dierbare aan te 

bieden. Voor elk budget.
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Warneer een uitvaart geregeld moet worden, 
komt er een hoop op u af. In korte tijd krijgt 
u veel informatie en moeten er keuzes worden 
gemaakt. Wilt u volledig de zorg uit handen geven 
of wilt u zelf een aantal zaken regelen? 
En hoe weet u  dat er niets over het hoofd wordt 
gezien?

In deze folder geven we zoveel mogelijk 
handvatten, zodat u weet wat er allemaal op 
u af kan komen bij het regelen van een uitvaart.  
Bij De Winter & Rijkeboer kunt u altijd terecht. 
Er werkt een betrokken team dat u kan helpen 
om de uitvaart naar wens vorm te geven.

Het overlijden

Bij een overlijden thuis informeert u de huisarts. 
Bij een overlijden in het verpleeg-, verzorgings- of 
ziekenhuis wordt de behandelend arts 
automatisch geïnformeerd. Bel hierna de 
uitvaartverzorger van De Winter & Rijkeboer 
010-5923078. Dit kan Dag & Nacht.

De dienstdoende uitvaartverzorger gaat zorgen 
voor de eerst noodzakelijke verzorging en 
maakt een afspraak bij u thuis of op ons 
kantoor in het rouwcentrum om met elkaar de 
uitvaart te bespreken.

Opbaring rouwcentrum of thuis

U kunt ervoor kiezen om uw dierbare op te
baren in ons rouwcentrum. U kunt een 
afspraak maken voor een familiebezoek. 
Dit kan naar uw behoefte worden in gepland.

U kunt ook voor een thuisopbaring kiezen. 
Dit kan op bed of in de kist.

Begraven of cremeren

Wilt u dat de overledene wordt begraven of 
gecremeerd? Ons eigen rouwcentrum is 
gevestigd in Maassluis maar op elke locatie 
in Nederland verzorgen wij zowel begrafenissen 
als crematies. In samenspraak met u bespreken 
we een dag en tijd. De uitvaartverzorger regelt 
dan de reservering. 

Locatie afscheidsbijeenkomst

Waar wilt u dat de afscheidsbijeenkomst 
plaatsvindt? De bijeenkomst kan plaatsvinden  
in ons rouwcentrum, een kerk of in de aula van 
de begraafplaats, maar er kan ook gekozen 
worden voor een andere locatie.

De uitvaartverzorger adviseert welke locatie 
geschikt is voor het afscheid en regelt dag en 
tijdstip van het afscheid bij de locatie.

Rouwdrukwerk

Samen met de uitvaartverzorger wordt de tekst 
voor het rouwdrukwerk zorgvuldig opgesteld. 
De uitvaartverzorger beschikt over een aantal 
voorbeeldkaarten maar ook een persoonlijke  
rouwkaart in de vorm van een eigen gekozen 
afbeelding is heel goed mogelijk. Wij verzorgen 
het drukwerk zelf en onafhankelijk van een 
drukkerij. Ook een familiebericht voor in de 
krant kunnen wij verzorgen.

De Uitvaartkist

Er zijn veel verschillende mogelijkheden als het 
aankomt op de kist. 
Op de website van De Winter & Rijkeboer treft u  
een uitgebreid assortiment. 
Zo bieden wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om te 
kiezen voor een massieve milieuvriendelijke kist, 
een rieten mand of een kist die je nog zelf kunt 
beschilderen. 

Vervoer

Er zijn veel verschillende opties betreffende het 
vervoer van de overledene naar de afscheidslocatie. 
Het meest gebruikt is een rouwauto, zo kan de kleur 
of het type van de auto gekozen worden. 
Maar ook een koets, motor met zijspan of bus           
behoort tot de mogelijkheden.

Formaliteiten

Bij overlijden moet er aangifte worden gedaan bij 
de Burgerlijke Stand in de gemeente van overlijden. 
Dit doet de uitvaartverzorger. Er wordt dan een 
akte van overlijden opgemaakt. Een uittreksel van 
deze akte is nodig om allerlei formele zaken te 
kunnen regelen. U krijgt de akte zowel digitaal als 
een origineel met een aantal kopieën. 


